NIEUWE KIJK
OP ZEEBAARS

HET AANTAL SPORTVISSERS DAT IN
NEDERLAND GERICHT OP ZEEBAARS
VIST, WORDT GESCHAT OP
VANAF 2005 IS HET
ZEEBAARSBESTAND
MET MEER DAN 20%
AFGENOMEN, ALDUS
ICES.

MILJOEN EURO WAS
DE WAARDE VAN DE RECREATIEVE ZEEBAARSVISSERIJ IN 2010. DIE
VAN DE COMMERCIËLE
VISSERIJ BEDROEG
SLECHTS 4 MILJOEN.
DIT IS MEER DAN EEN
FACTOR 4 VERSCHIL...

DE ZEEBAARS HEEFT DE AFGELOPEN TIEN
JAAR GEZORGD VOOR EEN WARE BOOST IN
DE NEDERLANDSE ZEESPORTVISSERIJ – DIE
VERGELIJKBAAR IS MET DE POPULARITEIT VAN
DE KARPER OP HET ZOETE WATER. DEZE MOOIE
EN STERKE ZOUTE SPORTVIS, SPREEKT ZOVEEL
ZEEVISSERS AAN DAT DICENTRARCHUS LABRAX
EEN ICONISCHE SOORT MET CULTSTATUS IS
GEWORDEN VOOR DE SPORTVISSER. DIE LAATSTE
IS DAN OOK BEREID OM VEEL ENERGIE, TIJD EN
GELD IN ZIJN VISSERIJ EN PASSIE TE INVESTEREN.
ZEKER ALS HIJ KANS MAAKT OM MEER EN GROTE
ZEEBAARS TE VANGEN. OOK ELDERS IN EUROPA
(ENGELAND, IERLAND, FRANKRIJK, BELGIË) ZIEN
WE DEZELFDE ONTWIKKELING.

ROOFBOUW
Maar het gaat slecht met de wilde zeebaars. Commerciële
overbevissing en recente slechte jaarklassen zorgen ervoor dat de
zeebaarsbestanden zeer sterk onder druk staan. Dat is onbegrijpelijk
wanneer je je realiseert dat van alle in Europa geconsumeerde
zeebaars 80% afkomstig is uit de aquacultuur. Om te zorgen dat
de resterende 20% wildvang de bestanden niet volledig wegvaagt,
adviseert de International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
een vangstreductie van 36% voor de Europese visserijvloot in 2014.

REGIONALE AANPAK
Aangezien de totstandkoming van een pan-Europese aanpak waar
alle EU-lidstaten zich in kunnen vinden waarschijnlijk nog wel even
op zich laat wachten, is dit de uitgelezen kans voor een regionale
aanpak in eigen land. Gelet op het feit dat de zeebaars plaatsgetrouw
verdrag vertoont, zijn regionale visserijmaatregelen voor bijvoorbeeld
de landen rondom de Noordzee een zinvolle optie. Een pilot met
regionaal beheer biedt bovendien de mogelijkheid voor een andere,
sportieve benadering van de zeebaars waarvan zowel ecologie als
economie profiteren.

“De zeebaars is van
cruciaal belang voor
de toekomst van de
zeesportvisserij.”
Jean Claude Bel, CEO European Fishing
Tackle Trade Association LTD

COMMERCIËLE AANLANDINGEN
ZEEBAARS VERSUS RECREATIEVE
AANLANDINGEN IN 2010

COMMERCIËLE WAARDE
ZEEBAARS VERSUS RECREATIEVE
WAARDE IN 2010

DISCARDS
?

17 MLN (€)

390 TON
65* TON
96 TON

4 MLN (€)

* TERUGGEZET

ECONOMISCHE BENUTTING
COMMERCIËLE ZEEBAARSVANGSTEN 2010
BEDROEGEN 390 TON MET EEN WAARDE
VAN 4 MILJOEN EURO.
RECREATIEVE ZEEBAARSVANGSTEN 2010
BEDROEGEN 161 TON (WAARVAN 96 TON
WERD MEEGENOMEN) MET EEN WAARDE
VAN 17 MILJOEN EURO.
MEER DAN EEN FACTOR 4 VERSCHIL!

Bron: Kennisdocument Zeebaars IMARES (2013)

ANDERE MINDSET

EERLIJKE BENUTTING

Om recht te doen aan de status van deze vis voor de sportvisserij
en de economische potentie die de zeebaars vertegenwoordigt te
verzilveren, is een andere mindset vereist. Met een nieuwe vorm van
gebruik van de zeebaarsbestanden, heeft deze vissoort veel meer
sociaal-economische waarde dan bij de huidige, conventionele wijze
van benutting. Sportvisserij Nederland stelt daarom de volgende
maatregelen voor waar niet alleen de sportvisser, maar zeker ook de
economie van de kustregio van profiteert:

Deze nieuwe insteek (al is die niet helemaal ‘nieuw’ aangezien de
zeebaars van oorsprong een recreatieve vis is) betekent ook een
eerlijke benutting van het bestand: de zeebaars is van ons allemaal en
iedereen kan zo zijn visje vangen. Daarbij krijgt de zeesportvisserij een
belangrijke impuls, want de zeebaars zorgt voor kwaliteit en avontuur.
Het is nu tijd om de kansen te pakken die de natuur ons biedt!

• Afbouwen gemengde visserij, omdat bij deze visserijvorm geen
selectieve maatregelen kunnen worden ontwikkeld die bepaalde
vissoorten uitsluiten, en streven naar een kleinschalige en
selectieve beroepsvisserij,
• Verhogen van de minimummaat naar 42 cm, de lengte waarop
een vrouwelijke zeebaars minimaal één keer voor nageslacht heeft
gezorgd,
• Sportvisserij aanwijzen als belangrijk(st)e stakeholder in het
toekomstig beheer van de zeebaars.

EUROPESE
MAATREGELEN
DOOR HET ENGELSE LANDBOUW EN VISSERIJ
MINISTERIE VOORGESTELDE EUROPESE
MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN DE
ZEEBAARS ZIJN ONDER MEER EEN:
• GROTERE MAASWIJDTE EN ONTSNAPPINGSMAZEN IN GESLEEPTE VISTUIGEN,
• VERBOD OP DE WINTERVISSERIJ (PAIR
TRAWLING) OP DE PAAIGRONDEN
GEDURENDE DE REPRODUCTIEPERIODE
(JANUARI TOT APRIL),
• BEPERKING VAN DE GROOTSCHALIGE
BEROEPSVISSERIJ (FLYSHOOTERS),
• SLUITING VAN DE OPGROEIGEBIEDEN VOOR
DE VISSERIJ.

SHOWCASES
USA
DE GESTREEPTE
ZEEBAARS
De gestreepte zeebaars (Striped Bass) is het Amerikaanse, grote
zusje van de Europese zeebaars. Nadat de populatie in de jaren
’70 ineen stortte, werd een gericht en zorgvuldig beheer
met beperkende visserijmaatregelen ingesteld voor
zowel sport als beroep. Daarbij prevaleert het recreatief gebruik
boven het commercieel gebruik. Dit omdat de maatschappelijke
waarde van de zeebaars hoger is wanneer die wordt gevangen
door de sportvisserij. Sindsdien zijn de bestanden hersteld,
floreert de sportvisserij op gestreepte zeebaars en zijn de
uitgaven door zeebaarssportvissers exponentieel toegenomen
tot meer dan 600 miljoen dollar per jaar.

De commerciële zeebaarsonttrekkingen in
Nederland zijn sinds 1995 exponentieel
toegenomen. Een zorgwekkende ontwikkeling
die in heel Europa zichtbaar is.

IERLAND
DE EUROPESE
ZEEBAARS
Dichter bij huis is Ierland een mooi voorbeeld van hoe
bestandsherstel en economisch profijt samengaan. Daar
werd een commercieel aanvoerverbod ingesteld nadat het
zeebaarsbestand in de jaren ’80 bijna was weggevaagd door
beroepsmatige overbevissing. Ook werd er een baglimit ingesteld
voor sportvissers. Daar plukken de Ieren nu de vruchten van: de
economische waarde van de recreatieve zeebaarsvisserij
is vele malen groter dan de waarde van de commerciële
aanvoer als consumptievis. Zeebaarsvissen is daar duurzaam
ecotoerisme geworden; dat zou hier ook kunnen.

Jaarlijkse zeebaarsonttrekking sinds 1995 uit de Noordzee en het oostelijke Kanaal in
ton
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Dit terwijl de ICES al sinds 2004 waarschuwt
dat de zeebaarsbestanden in het noordoostelijk
deel van de Atlantische Oceaan teruglopen.
Vanaf 2005 is het bestand met meer dan
20% afgenomen.
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Behalve de terugloop van het zeebaarsbestand
is de totale onttrekking ook verantwoordelijk
voor de geleidelijke afname van het
gemiddelde formaat van de zeebaarzen.
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Jaarlijkse zeebaarsonttrekking sinds 1995 door Nederland uit de Noordzee en
het oostelijke Kanaal in ton
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